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»کنشگر« و »کنش پذیر« در بيداري اسالمي؛ از منظر گفتمان امام خميني
سید حسین اطهری 1 *
مهدي عباسي شاهکوه2

1. دانشیار گروه علوم سیاسي دانشگاه فردوسي مشهد، خراسان، ایران.
2. دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، سمنان، ایران.

چکیده
دینی  مفاهیم  میان  مناسب  مفصل بندی  و  هم ارزی  زنجیره ی  ایجاد  با  خمینی  امام  گفتمان 
جهاد،  شهادت،  چون  شناوری  دال های  به  توانست  ناب،  اسالم  مرکزی  دال  حول  اسالمی  و 
مستضعف، مستکبر و ... هویت و تفسیری نوین از اسالم سیاسی ارائه داده و ترجمانی جدید از 
دینداری به جهان اسالم اعطا نماید. در این گفتمان هدف اصلی و کانونی، برپایی »حکومت اهلل« 
بوده و »قدرت« بر خالف سایر گفتمان های رایج مادی نه تنها هدف و غایت به شمار نمی آید 
ابزاری برای تحقق آمال الهی یعنی نجات محرومان و مستضعفان از چنگال مستکبران  بلکه 
عالم قلمداد می شود. بر همین اساس رهبر فقید انقالب اسالمی، با رویکردی وحدت انگیزانه و 
امت محورانه، مرزهای ملی را در نوردیده و کوشید همه ی مسلمانان را در برابر اسالم ستیزان و 
مستکبران عالم برانگیزاند و از خواب غفلت بیدار نماید. امام خمینی به مثابه ی کنشگر بیداری 
اسالمی به ساخت نقش ها و سوژه های گفتمانی مبادرت ورزیده و با ساخت نمادهای معناداری 
نظیر »هفته ی وحدت«، »برائت از مشرکین« و »روز قدس«، کنش پذیران و بازیگران بیداری 

اسالمی را پدید آورد.

واژگان کلیدی: اسالم سیاسی، استکبارستیزي، امام خمیني، انقالب اسالمي، بیداری اسالمی.

 * ایمیل نویسنده: 

ـول: 1393/07/05 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1393/08/29

Email: athari@um.ac.ir



10

 13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

شما
م، 

سو
ل 

سا

 مقدمه
در اواخر قرن بیستم ایران و جهان شاهد واقعه اي بود که هویتی خالف ایدئولوژي ها 
ایران  اسالمي  انقالب  داشت.  لیبرالیستي  و  سوسیالیستي  هژمونیك  رایج  گفتمان هاي  و 
در سال 1357 به رهبري مرجع تقلیدي شكل گرفت که مدرنیزاسیون غربي را موجب 
انحراف مردم مسلمان و غیرمسلمان عالم مي دانست و در مقابل، اعتصام به اسالم را مایه ی 
سعادت مسلمین و بشریت معرفي مي کرد. به بیاني بهتر مسلمانان عالم باید با بازگشت 
به اسالم حقیقي و ناب مسیر اصلي سعادت حقیقي را باز مي یافتند. امام خمیني به عنوان 
مجتهد و رهبر سیاسی مذهبی ، انقالب اسالمي را تنها در ایران دنبال نمي کرد بلكه با 
پیگیری انقالب مستمر، نهضت مردم ایران را آغازي بر بازگشت به اسالم ناب محمدي 
در جهان اسالم قلمداد می نمود که این امر را مي توان به وضوح در سخنان، پیام ها، نامه ها 

و استفتائات امام خمیني مشاهده نمود. 
رهبر فقید انقالب اسالمي در این مسیر با گفتمان سازي و معناسازي حول محور اسالم 
ناب محمدي تالش مي کردند ترجمه و تفسیري از دین اسالم ارائه دهند که مسلمانان 
سراسر ملل را به قیام علیه الگوها و جریان هاي سوسیالیستي و لیبرالیستي ترغیب نمایند. 
ایشان تنها راه رفع عقب ماندگي، مقابله با ظلم و استكبار غرب و شرق و در نهایت ایجاد 
حیات طیبه براي همه ي مسلمین را همان بازگشت به اسالم راستین و اتحاد امت اسالمي 
معرفي کردند. از منظر تحلیل گفتمان، غلبه گفتمان امام خمینی بر گفتمان پهلوی از آن 
جهت صورت پذیرفت که گفتمان امام خمینی توانست قابلیت دسترسی بیشتری نسبت 
به گفتمان پیشین ایجاد نموده و خأل موجود در آن دوره را با معناسازی معتبر، از میان 
ببرد. از سوی دیگر گفتمان امام خمینی همین توفیق را در جهان اسالم به دست آورد و 
توانست قابلیت دسترسی و اعتبار مضاعفی نسبت به گفتمان های موجود در جهان اسالم 

کسب نماید. 
تازه در درون گفتمان اسالم  بازسازي و گشودن دریچه هایي  به  ایشان  ارتباط  این  در 
آینده ي جهان اسالم را به سوی توسعه و هژمون شدن رهنمون  به نوعي  پرداختند که 
واقع  توصیه هایي  با  مسلمین  دیدگان  مقابل  در  خمیني  امام  گفت  مي توان  می ساخت. 
موجب  گفتماني،  درون  تصویرسازي  این  که  کشید  تصویر  به  را  آینده اي  خود  بینانه 
شكل گیری آثار و پیامدهاي مثبتی در ذهنیت مسلمانان دنیا نسبت به تغییر درون و بیرون 
مرزهای اسالم شد. امام خمینی تالش داشتند تا با غالب کردن گفتمان انقالب اسالمی در 
سراسر جهان اسالمی ازطریق بسیج توده های مردم و گروه های اسالم گرا اندیشه اسالمی 
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هویت مدار را حاکم نماید. بر این اساس سؤال اصلي پژوهش حاضر شكل مي گیرد که 
»از منظر امام خمیني در بیداري اسالمي کنش گري و کنش پذیري چگونه تبیین مي شود؟«
امام خمینی،  ابتدایی به پرسش فوق بدین ترتیب خواهد بود: »از منظر گفتمان  پاسخ 
مسلمین،  آحاد  همه ی  نیز  کنش پذیران  و  بوده  گفتمان  اسالمی صاحب  بیداری  کنشگر 

گروه ها، احزاب و دولت های اسالمی هستند«.
 به نظر مي رسد براي بررسي مسئله ی بیداری اسالمی در گفتمان امام خمیني، روش 
این ترتیب در  به  باشد.  از توان مندي مناسبي برخوردار  تحلیل گفتمان1 الکلو و موف2 
به  آن  از  و پس  کرده  تبیین  به صورتي مجمل  را  نظري  ابتدا چارچوب  نوشتار حاضر 
بر  بعدي  محور  در  مي شود.  پرداخته  ایشان  ایدئولوژي  و  خمیني  امام  گفتمان  ترسیم 
اساس موضوع اصلي نوشتار حاضر به بحث بیداری اسالمی در گفتمان بنیان گذار انقالب 
اسالمي پرداخته خواهد شد و کنشگر و کنش پذیر بیداری اسالمی در گفتمان امام خمینی 

مورد بررسی قرار می گیرد. 

پیشینه پژوهش
در واقع آثاري که در مورد بیداري اسالمي و جنبش هاي اسالمي به رشته ي تحریر در 

آمده اند شامل سه نوع دیدگاه عمده و اصلي است:
دسته ي نخست که بیشترین آثار خلق شده را به خود اختصاص مي دهد نگاهي عّلي 
به وقوع بیداري اسالمي دارد و در پي کشف دالیل و چرایي خیزش هاي اسالمي جدید 
است. در این راستا مي توان به مقاله ي »نظریه ي بیداري اسالمي بر اساس اندیشه ي مقام 
معظم رهبري« اشاره داشت که نویسنده تالش مي کند با بررسي نظر آیت اهلل خامنه اي در 
مورد بیداري اسالمي، ماهیت و علت وقوع این جریان را مورد کاوش قرار دهد)نجفی، 
1391: 11 (. در این میان برخي از تألیفات، مهم ترین علت وقوع جنبش هاي اسالمي قرن 
بیست و یكم را معناگرایي و قدرت گفتمان انقالب اسالمي مي دانند که مقاله ي »بازتاب 
چارچوب  همین  در  میانه«  خاور  در  اسالم گرایي  بر  ایران  اسالمي  انقالب  معناگرایانه 
قرار دارد )عباسی اشلقی، 1391: 113(. نوشته ي دیگري که در این جرگه قرار مي گیرد 
و تالش مي کند به علل وقوع بیداري اسالمي توجه نماید مقاله اي تحت عنوان »تمدن 
 : بیداري اسالمي« است )خرمشاد و کیانی، 1391  الهام بخش موج سوم  ایراني  اسالمي 
27(. برخي از نویسندگان به رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي توجه داشته که مقاله ي »نقش 
رسانه هاي جدید در انقالب هاي جهان عرب« )امیدي و رشیدي علویجه، 1391: 45( و 
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همچنین مقاله ي »نقش رسانه هاي نوین در روند انقالب ها مطالعه موردي موج بیداري 
اسالمي در کشورهاي عربي« )مرادي و بیات، 1391: 93( از این دست مي باشد.

دسته ي دوم آثار موجود در این زمینه دیدگاهي فرآیندي داشته و به این مسئله توجه 
کتاب  را طي کرده اند.  فرآیند و مسیري  اسالمي چه  بیداري و جنبش هاي  که  داشته اند 
»جنبش هاي اسالمي معاصر )اسالم و دموکراسي(« نسبت به جنبش هاي اسالمي نگاهي 

تاریخ مند و فرآیندي دارد )اسپوزیتو و وال، 1390(. 
دسته ي سوم تألیفات در این راستا نیز به غایت و پیامدهاي بیداري اسالمي پرداخته اند. 
در این راستا نویسندگاني با ارائه ي مقاله ي »تأثیرات بیداري اسالمي خاورمیانه و شمال 
ایران  »مواجهه گفتماني  مقاله ي  ملي ج.ا.ایران« )محمدی، 1391: 95(،  امنیت  بر  آفریقا 
تالش   )145  :1391 )جمشیدي،  استریت«  وال  اشغال  تا  اسالمي  بیداري  از  امریكا:  و 
مي کنند به پیامدهاي خیزش هاي 2011 بپردازند. همچنین مقاله اي با نام »بیداري اسالمي 
و چشم انداز اسالم گرایي در یمن« )نیكو، 1391: 97( نیز به همین امر توجه دارد و بر 
آن است که پیامدهاي خیزش مردم یمن در این کشور را مورد مداقه قرار دهد. در این 
میان عباس مصلي نژاد نیز در مقاله ي خود »پیامدهاي بي ثباتي امنیتي بر موازنه ي قدرت 
در خاورمیانه« بر آن بود تا آثار و پیامدهاي تغییر حكومت به وسیله ي جنبش هاي متأثر 
از بیداري اسالمي را بر موازنه ي قدرت در منطقه را بررسي نماید)مصلی نژاد،1391: 35(.
دسته ي چهارم نیز نسبت به بیداري اسالمي نگاهي اندیشه ای داشته و تالش مي کنند با 
توجه به نقش بنیان گذار انقالب اسالمي ایران تأکید داشته و از طریق تحلیل اندیشه ی 
سیاسی امام خمیني به بیداري اسالمي و خیزش مسلمین مسئله را بررسي نمایند. در این 
میان پژوهشگراني نظیر محمدحسن شیباني فر با نگارش مقاله ي »بیداری اسالمی و موانع 
آن در اندیشه امام خمینی)ره(« به چالش هاي فراروي بیداري اسالمي از منظر امام خمیني 
پرداخته است)شیبانی فر، 1383: 176(. همچنین مقاالت ژورنالیستي متعددی نیز در این 
زمینه وجود دارد که اندیشه ي امام خمیني در مورد بیداري اسالمي را مورد بررسي قرار 

داده است. 
بهره  گفتمان  تحلیل  از روش  اما  دارند  توجه  امام خمیني  گفتمان  به  آثار  این  هرچند 

نبرده اند و کنشگر و کنش پذیر بیداری اسالمی از منظر امام را مورد مداقه قرار نداده اند.
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1. چارچوب نظري گفتمان الکلو و موف
نظریه ی  طراحی  به  فوکو  میشل  آرای  از  بهره گیری  با  موف،  شانتال  و  الکلو  ارنستو 
گفتمانی خود پرداختند و این نظریه  را به همه ی امور اجتماعی و سیاسی تعمیم دادند و 
تالش کردند از طریق این نظریه جامعه ی معاصر را تحلیل نمایند. در این دیدگاه نظری 
جهان پراکنده و پیچیده است و تنها از گذر مقوله بندی گفتمانی درک خواهد شد و فهم از 
واقعیت نیز همواره نسبی خواهد بود؛ بدین مفهوم که خارج از فضای گفتمانی هیچ گونه 
قوانین عینی و ضروری ای وجود ندارد )حقیقت و حسینی زاده، 1387: 106(. نظریه ی 
گفتمان الکلو و موف دارای مؤلفه ها و مفاهیم متعددی است که بدون بررسی این مفاهیم 

نمی توان به درک درستی از این رهیافت نظری نائل شد:
1-1. گفتمان3 

مهم ترین مفهوم در این نظریه تعریف دقیق واژه ی »گفتمان« از منظر الکلو و موف است. 
گفتمان ها کلیت ساختار یافته ای هستند که در نتیجه ی عمل مفصل بندی پدیدار می شوند. 
جدید  هویتی  در  آن ها  ترکیب  و  مختلف  عناصر  گردآوری  از  عبارت  نیز  مفصل بندی 
می باشد)هوارث، 1377: 163(. گفتمان ها در واقع منظومه های معانی هستند که در آن ها 
نشانه ها با توجه به تمایزی که با یكدیگر دارند هویت و معنا می یابند و درک انسان از 
جهان را شكل می دهند. از این منظر فعالیت ها و پدیده ها زمانی قابل فهم خواهند شد که 
در کنار مجموعه ای از عوامل دیگر در قالب گفتمانی خاص قرار گیرند. بر این پایه، هیچ 
چیزی به خودی خود دارای معنا نیست بلكه هویتش را از گفتمانی که در آن جای گرفته 
کسب می کند )حقیقت و حسینی زاده، 1387: 107(. در واقع عناصر متفاوتی که جدا از 

هم مفهومی ندارند با قرار گرفتن در قالب گفتمانی معنا می یابند.
1-2. مفصل بندی

آن چنان که در تعریف واژه ی گفتمان نیز آمد، الکلو و موف معتقدند هر عملی که منجر 
به برقراری رابطه ای میان عناصر شود، به صورتی که هویت این عناصر تعدیل و تعریف 
از عمل مفصل بندی  نیز کلیت ساخت مند حاصل  نام دارد و گفتمان  شود، مفصل بندی 

.)lacla & muffe, 1985: 105( است
1-3. دال مرکزی4 

هسته ی مرکزی منظومه ی گفتمانی را دال مرکزی تشكیل می دهد. دال مرکزی نشانه ای 
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است که سایر نشانه ها حول آن نظم می گیرند. نیروی جاذبه ی این هسته سایر نشانه ها 
را به خود جذب می کند و به آن ها سامان می بخشد. دال مرکزی به حالتی اشاره دارد که 
در آن معنای نشانه به حالت انجماد در آمده است )حقیقت و حسینی زاده، 1387: 108(. 

1-4. دال شناور5
دال شناور به حالتی داللت می کند که نشانه در میدان مبارزه ی گفتمان های متفاوت برای 
تثبیت معنا، شناور و معلق است. در فرایند مفصل بندي، گفتمان ها تالش می کنند با اتخاذ 
راهبردها و روش های خاص به دال های سیال و شناور معنایی تازه بخشیده و آن ها را در 

قالب گفتمانی مصادره به مطلوب نمایند )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 60(.
1-5. هژمونی6 

هویتی که در گفتمان به کارگزاران اجتماعی داده می شود، تنها با مفصل بندی در درون 
معناست که »چه  بدین  استیال  به دست می آید. هژمونی و  یك صورت بندی هژمونیك 
کسی برتر است؟« به بیانی کدام نیروی سیاسی درباره ی شكل های مسلط رفتار و معنا 
در یك زمینه ی خاص اجتماعی تصمیم خواهد گرفت )مارش و استوکر، 1388: 209(. 
هژموني در نگاه گرامشي ناشي از قدرت اقناع طبقات محكوم توسط طبقه ی حاکم و در 
راستاي منافع آن ها است. اما الکلو و موف معناي بسیار عام تري از هژموني را در مقایسه با 
گرامشي به کار مي برند. در رویكرد ایشان، هژموني در سرتاسر جامعه وجود دارد و با آن 
درهم تنیده است. هژمونی دال هاي دیگر، به  معناي استیال یافتن کل نظام معنایي، هویت 
و گفتمان خواهد بود. مهم ترین کارکرد هژمونی، تثبیت موقت هویت ها و نیز جایگزیني 
سلطه به جاي زور و عادي و طبیعي جلوه دادن قدرت و مطابق حقیقت نشان دادن آن با 

واقع است )سلطانی، 1383: 159(.
1-6. قدرت

از منظر الکلو و موف قدرت با عینیت و سیاست مرتبط است و چیزی نیست که در 
اختیار افرادی خاص بوده که بر دیگران اعمال کنند، بلكه چیزی است که جامعه را به 
وجود آورده و جهان اجتماعی را معنادار می سازد. در این بین گفتمان های تثبیت شده با 
طرد و سرکوب گفتمان های غیر، تالش می کنند قدرت را از آن خود سازند. به عبارتی 
دیگر برای اینكه یك معنا برای یك نشانه تثبیت شود، باید تمامی معانی اجتماعی دیگر 
طرد شود. این در حالیست که بدون قدرت هیچ تثبیت و عینیتی وجود ندارد. در دیدگاه 
الکو و موف، قدرت مفهومی فوکویی دارد بدین معنا که هویت ها، موقعیت ها و حتی 
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دانش افراد، ساخته و پرداخته ی قدرت است. قدرت پیش شرط هویت و عینیت است و 
با توجه به اینكه هر جامعه، تبلور عینی هژمونی گفتمان مشخصی است، بدون قدرت، 
جامعه و گفتمان عینیت یافته ای پدید نخواهد آمد)حقیقت و حسینی زاده، 1387: 128(. از 

این منظر، گفتمان ها برای دستیابی به قدرت پدید می آیند.
1-7. قابلیت دسترسی7 و اعتبار8 

الکلو و موف دو مفهوم دسترسی و اعتبار را برای توضیح چگونگی موفقیت گفتمان ها به 
کار می برند. ویژگی در دسترس بودن به موجب نیازی که گفتمان ها به معنابخشی دال های 
شناور دارند، تعریف می شوند. بدین مفهوم که گفتمان ها باید بتوانند با جذب دال ها در 
قالب خود، به ابهام و خأل معنایی موجود پایان بخشیده و آن ها را در دسترس عامالن 
اجتماعی قرار دهند و در نهایت امكان استیال را فراهم نمایند. قابلیت اعتبار از شروط 
دیگر گفتمان های موفق است که به معنای عدم ناسازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با 

اصول اساسی گروه های اجتماعی هدف می باشد )حقیقت و حسینی زاده، 1387: 111(.
1-8. زنجیره ی هم ارزی و تفاوت9 

در عمل مفصل بندی، دال های اصلی با یكدیگر در زنجیره ی هم ارزی ترکیب می شوند. 
آن ها  که  نشانه هایی  سایر  با  هم ارزی  زنجیره ی  طریق  از  و  ندارند  محتوایی  دال ها  این 
و  متمایز  ترکیب می شوند. در هم طرازی، عناصر، ویژگی های  معنا می کنند،  از  مملو  را 
معناهای رقیب را از دست داده و در معنایی که گفتمان ایجاد می سازد، حل می شوند. 
منطق هم ارزی، منطق ساده سازی فضای سیاسی است و با جذب عناصر شناور و تبدیل 
آن ها به وقته، در مقابل »غیر« و دیگری منسجم می گردد )حقیقت و حسینی زاده، 1387: 

.)112
1-9. ضدیت یا خصومت10 

تثبیت مرزهای  از سه جهت تأسیس مرزهای سیاسی،  ایجاد ضدیت ها و خصومت ها 
سیاسی و هویت سازی برای گفتمان ها ضرورت دارد. بر اساس نظریه ی گفتمان کسب 
و  بدون حضور خصومت  گروه ها  و  کارگزاران  توسط  مثبت  و  کامل  هویت  نوع  یك 
از طریق »منطق  این روی گفتمان ها تالش می کنند  از  بود.  »دیگری« غیرممكن خواهد 
تفاوت« دشمن سازی نموده و به خود هویت بخشند. اما ایجاد خصومت دوسویه خواهد 
بود: از یك سو مانع عینیت و تثبیت گفتمان هاست و از سویی سازنده ی هویت و عامل 
انسجام گفتمانی است )مارش و استوکر، 1388: 205(. از این منظر هر دال و نشانه ای با 
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غیر خود معنا و مفهوم می یابد.
1-10. فردیت11 ، عاملیت اجتماعی12 و سوژگی سیاسی13 

از نظر الکلو و موف، فرد از سوی گفتمان ها فراخوانده شده و به سوژه تبدیل می گردد. 
سوژ ه ها به منزله ی »موقعیت سوژه« درون ساختار گفتمانی محسوب می شوند و گفتمان  
همواره موقعیت هایی را برای افراد تعیین می کند تا آن ها را به مثابه ی سوژه اشغال کنند 
را  شخص  سوژه،  به  فرد  تبدیل  با  موقعیت ها  این   .)79  :1389 فیلیپس،  و  )یورگنسن 
شرایط حضور  در  دیگر،  بیانی  به  می سازد.  مكلف  تعریف شده  تكلیفی  و  انتظارات  به 
هژمونیك گفتمان ها، انسان ها در نقش ها و موقعیت هایی قرار می گیرند که گفتمان برای 

آن ها فراهم می آورد.

2. گفتمان امام خمیني
امام خمینی در سال 1357 توانست مجموعه ای از مفاهیم و دال ها را حول دال مرکزی 
شیعی،  سیاسی-  اسالم  بازنمایی  و  اسالم  دین  از  جدید  خوانش  با  و  دهد  قرار  اسالم 
واقع  در  دهند.  ارائه  اسالمی  حكومت  پرتو  در  دینی  مفاهیم  از  دسترسی  قابل  تعریف 
البته  که  است  اسالمی  ارزش های  و  اصول  امام خمینی جاری ساختن  اصلی  دغدغه ی 
برای نیل به این هدف آرمانی و متعالی راهی جز اسقاط حكومت های جور و تأسیس 
واقع  در  که  مسلمان  مردم  جهت  همین  به  نمی یابند.  فقها  دست  به  اسالمی  حكومتی 
عامالن و سوژه های گفتمانی هستند در موقعیتی جدید قرار گرفته و مأمور به مبارزه با 
طاغوت می شوند: »بر انداختن طاغوت یعنی قدرت های سیاسی ناروایی که در سراسر 
وطن اسالمی برقرار است، وظیفه ی ماست... خداوند متعال در قرآن اطاعت از طاغوت 
و قدرت های ناروای سیاسی را نهی فرموده است؛ و مردمان را به قیام بر ضد سالطین 

تشویق کرده...« )امام خمینی، 1387: 150(.
 بر اساس نظریه ی تحلیل گفتمان، جابه جایی گفتمانی زمانی رخ می دهد که سوژه ها 
و عاملیت های اجتماعی به موجب بحران های سیاسی و یا اقتصادی دچار بحران هویت 
باشد )مارش و استوکر،  نداشته  به بحران ها را  شوند و گفتمان حاکم توان پاسخگویی 
1388: 208(. از همین روی گفتمان امام خمینی توانست با بهره گیری از مفاهیم دینی و 
دقیق قرآنی و نیز نقد هویتی نسبت به گفتمان حاکم، نظام پهلوی را دچار چالش ساخته 
با مرزبندی جدی که میان  نیز  و بحران هویتی در سوژه های اجتماعی به وجود آود و 
حكومت اسالمی و حكومت پهلوی و به تعبیر ایشان نظام »طاغوت« طرح کردند، گفتمان 
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حاکم در ایران را با واگرایی مواجه نموده و در نهایت شرایط از جاشدگی گفتمانی و عدم 
مشروعیت سیاسی حكومت را فراهم کنند. 

این در حالی بود که در اواخر دهه ی 1350 چالش های اقتصادی و معیشتی در کشور 
به موجب کاهش درآمدهای نفتی پدید آمده و گفتمان پهلوی را بیش از پیش با ضعف 
در  دوره  این  در  ایران  مردم  از  زیادی  جمعیت   .)252  :  1379 )زارع،  می سازد  روبرو 
محرومیت به سر برده و در گفتمان پهلوی به عنوان فقرا و ضعفا از ایشان نام برده می شد 
و به هیچ روی در سیاست های نوسازی جایی نداشته )کدی، 1390 : 250( و در سال های 
55 تا 57 به موجب تورم و از دست رفتن پول های نفتی مشكالت بیشتری یافته بودند 
)آبراهامیان، 1386 : 412( و به دنبال پاسخی به چالش هایی اعم از اقتصادی، سیاسی و 
هویتی بودند؛ در حالی که امام خمینی توانست به این طیف وسیع اجتماعی هویتی جدید 
اعطا کرد و از ایشان با عناوین کوخ نشین و مستضعف به معنی ضعیف نگاه داشته شده 
قائل  ارزش  برایشان  داده و  قرار  را مورد خطاب  آنان  بسیاری  نام می برد و در سخنان 
می شود )امام خمینی، 1386، ج10: 85(. همین امر سبب تضعیف و ازجاشدگی گفتمان 
پهلوی شد. از منظر گفتمانی ازجاشدگی، تمایل به فروپاشی نظم و به هم ریختن گفتمان 
موجود دارد و جامعه را به سمت بحران می راند )حقیقت و حسنی زاده، 1387: 114(. 
این مسأله به طور کامل و دقیق در مصاف گفتمان امام با پهلوی رخ می دهد و در نهایت 
با بسیج مستضعفین نسبت به حكومت طاغوت، انقالب اسالمی به پیروزی می رسد. در 
واقع گفتمان جدید قدرت مناسبی را در مصاف با انتظارات و توقعات مردم ایران داشت 
متناسب  و  منطقی  پاسخی  مردم  پدید آمده ی  به چالش های  می توانست  این جهت  از  و 
ارائه کند. همانطور که الکلو و موف توضیح می دهند گفتمانی به هژمونی و سلطه دست 
می یابد که توان دسترسی و اعتبار بیشتری را در مقابل چالش ها داشته باشد و گفتمان 
امام خمینی نیز با هویت بخشی جدید و مناسبی که به معانی و مفاهیم اسالمی همچون 
شهادت، عاشورا، حكومت، عدالت و نظایر آن می بخشید، توانست گفتمان پهلوی را تهی 

و با شكست مواجه سازد.
 امام خمینی در به چالش کشاندن گفتمان و نظام سیاسی حاکم به صورت بدیهی و ساده 
سخن می گفت و مفاهیم آنچنان ساده و قابل دسترس می نمودند که توان انكار از سوی 
مردم مسلمان ایران نبود. ایشان در ضرورت تشكیل حكومت اسالمی به زعامت ولی فقیه 
از احادیث، سیره ی رسول اسالم)ص( و امام علی )ع( و استدالل های ساده ی عقلی بهره 
جسته و از این منظر مشروعیت نظام حاکم را نیز زیر سوال می برد )امام خمینی، 1387: 
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در  ازجاشدگی  و  واگرایی  ایجاد  در  موفقیت  بر  افزون  خمینی  امام  واقع  در   .)30-25
گفتمان پهلوی، با مطرح ساختن حكومت اسالمی که یك فقیه در رأس آن قرار می گیرد 
توانست پاسخ مناسب و قابل اعتبار به مردم ایران بدهد: »ما معتقد به والیت هستیم؛ و 
تعیین هم کرده است...اینكه عقاًل  کند و  تعیین  باید خلیفه  اکرم )ص(  پیغمبر  معتقدیم 
الزم است خلیفه تعیین کند، برای حكومت است« )امام خمینی، 1387: 21(. ایشان در 
ادامه به لزوم تشكیل حكومت اسالمی از سوی ولی فقیه می افزایند: »اگر فرد الیقی... به 
پا خاست و تشكیل حكومت داد، همان والیتی را که حضرت رسول اکرم )ص( در امر 
اداره ی جامعه داشت دارا می باشد و بر همه ی مردم الزم است که از او اطاعت کنند« )امام 

خمینی، 1387: 50(. 
افزون بر ایجاد چالش و از جاشدگی گفتمانی، مفصل بندی و ایجاد زنجیره ی هم ارزی 
که ویژگی  باور هستند  این  بر  گفتمانی است و الکلو و موف  نیاز  و  مهم ترین ویژگی 
در  دال های شناور  و  معانی  دادن  قرار  و  مفاهیم  در عمل مفصل بندی  قدرتمند  گفتمان 
و  تضادها  ساختن  نهان  و  هم پوشانی  قابلیت  که  است  متكامل  هم ارزی  زنجیره ی  یك 
افتراق ها است. از این منظر منطق هم ارزی به ساده سازی فضای سیاسی مبادرت می ورزد 
و  میان خود  دقیقی  مرز های  غیر خودی،  با  تخاصم  فضای  ایجاد  و  غیریت سازی  با  و 
گرفتن  قرار  چگونگی  واقع  در   .)lacla & muffe, 1985: 134( می آورد  پدید  دیگری 
دال های شناور حول دال مرکزی را عمل مفصل بندی در گفتمان می نامند و در گفتمان 
بیداری  انقالب اسالمی،  نیز دال های شناوری چون مستضعف، کوخ نشین،  امام خمینی 
اسالمی، استكبار، جهان اسالم و... با ظرافت حول محور »اسالم ناب« مفصل بندی کرده 
و با ساخت واژه ها و قرار دادن مفاهیمی نظیر مستكبر، کاخ نشین و اسالم آمریكایی در 
برابر مفاهیم درون گفتمانی میان خودی و غیر، مرزی دقیق ترسیم نماید. هم چنان که گفته 
شد، دال مرکزی گفتمان امام، اسالم ناب است که می توان در عبارت پیش روی مشاهده 
نمود: »خداوندا! امروز تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها مصمم شده اند تا ریشه اسالم ناب 
رسول گرامی مان )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را قطع کنند. بارالها! امروز صّدامیان با کینه ای  که 
از دین تو دارند، دست در دست تمامی شیاطین جهان داده اند تا صدای اسالم محمدی را 
خاموش سازند« )امام خمینی، 1386، ج20: 151(. از منظر امام نقطه ی کانونی اسالم ناب 
است و دشمن نیز نابودی اسالم ناب محمدی )ص( را هدف اصلی خود قرار داده است.
در همه ی سخنان امام، منظور از اسالم، همین اسالم ناب شیعی است که دال های دیگر 
»ملت  می شوند:  مفصل بندی  دقیق،  هم ارزی  زنجیره ی  یك  در  و  می یابند  معنا  آن  گرد 
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مسلمان و قهرمان و مبارز ایران! شما در جریان مبارزات گذشته رشد اسالمی و انقالبی 
خود را آشكار کرده اید و اکنون بیش از پیش الزم است که این رشد را به جهانیان نشان 
دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران می توانند بدون قیمومت این و آن، راه سعادت 
خود را انتخاب نمایند«)امام خمینی، 1386،ج5: 71(. در این عبارات امام خمینی تالش 
می کند با تأکید بر مسلمان بودن مردم ایران، مبارزات ایشان را الهی معرفی کرده و اسالمی 
خواند، انقالب مردم ایران، این نهضت را با اسالم ناب گره می زند و همه ی واژگان را 

حول محور دین اسالم مفصل بندی می نماید. 
امام خمینی با طرح مفهوم اسالم ناب به عنوان دال مرکزی گفتمان خود در مقابل اسالم 
آمریكایی تالش می کنند در قالب این دال بینش و خوانش خود را از دین اسالم معرفی 
و تبیین نموده و در عین حال رویكرد و تعاریف گفتمان پهلوی از اسالم را غیرحقیقی و 
باطل می دانند. اسالم ناب در برگیرنده ی نگرش و تفسیر امام خمینی از دین اسالم است 
ایران  »مردم شجاع  بازشناسی و هویت می بخشد:  مفهوم  این  را حول  مفاهیم دیگر  که 
با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسالم و وفادار به مردم باشند و در 
خدمت به آنان احساس مسؤولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل، 
مدافع اسالم پابرهنگان زمین، اسالم مستضعفین، اسالم رنج دیدگان تاریخ، اسالم عارفان 
مبارزه جو، اسالم پاک طینتان عارف و در یك کلمه، مدافع اسالم ناب محمدی - صلی 
اهلل علیه و آله و سلم - باشند و افرادی را که طرفدار اسالم سرمایه داری، اسالم مستكبرین، 

اسالم مرفهین بی درد، اسالم منافقین، اسالم راحت طلبان، اسالم فرصت طلبان و در یك 
خمینی،  )امام   »... نمایند  معرفی  مردم  به  و  نموده  طرد  هستند،  آمریكایی  اسالم  کلمه، 
ناب«  »اسالم  دال  بودن  مرکزی  و  بودن  کانونی  عبارات،  این  در   .)195 ج20:   ،1386
در  رنج دیدگان  و  پابرهنگان  نظیر مستضعفین،  مفاهیمی  و  دال های شناور  و  هویداست 
مقابل مستكبرین، راحت طلبان و مرفهین قرار گرفته و دال مرکزی »اسالم ناب محمدی« 
از  را  سرمایه داری  اسالم  و  آمریكایی  اسالم  فرصت طلبان،  اسالم  نظیر  غیریت هایی  نیز 
فراوانی دشمن  عبارات  در  امام خمینی  می سازد.  را مشخص  دشمنانش  و  متمایز  خود 
جدی و اصلی اسالم ناب محمدی را معرفی می کنند: »امروز جهان اسالم، نظام جمهوری 
اسالمی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضالت خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم 
را  پابرهنگان زمین  اسالم  آن ممكن است  مقابل  مقاومت در  امور مهمه ای است که  از 
در زمان های دور و نزدیك زیر سؤال برد و اسالم آمریكایی مستكبرین و متكبرین را با 
پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایادی در داخل و خارج آنان پیروز گرداند« )امام خمینی، 
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1386، ج20: 176(.کاربرد واژگانی امام خمینی مبتنی بر آیات قرانی است و این همانی 
را به ذهن شنونده متبادر می سازد و این گونه فهم می شود که امام در حقیقت تصویرگر 

جامعه آرمانی قرانی است.
در گفتمان امام، واژه ی کوخ نشین که به معنای مردم محروم است در مقابل کاخ نشینان و 
ثروتمندان قرار می گیرد و امام تالش می کند متفاوت از آنچه این مفهوم مستعمل بود، بدان 
معنای تازه ای بر اساس آیات قرآنی تكریم کرده و به ایشان در مقابل کاخ نشینان عزت 
بخشد. »یك موی سر این کوخ نشینان و شهید داده ها، به همه کاخ و کاخ نشینان جهان 
شرف و برتری دارد« )امام خمینی، 1386، ج20: 109(. ایشان در پیامی به مناسبت سالروز 
اسطوره  خرداد   15 »قیام  می گویند:  کاخ نشینان  و  کوخ نشینان  مورد  در  خرداد   15 قیام 
قدرت ستم شاهی را در هم شكست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد. شهادت جوانان 
رشید و زنان و مردان در آن روز، سد عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست نمود. خون 
سلحشوران کوخ نشین، کاخ های ستم را در هم کوبید. ملت عظیم الشان ایران با قیام و نثار 
خون فرزندان عزیز خویش، راه قیام را برای نسل های آینده گشود و ناشدنی ها را شدنی 
)امام خمینی، 1386، ج19: 165(. آن چنان که مالحظه می شود کاخ نشین غیریت  کرد« 
کوخ نشین بوده و امام خمینی با غیریت سازی برای این واژه تالش می کند هویت سازی 
جدیدی در این مفهوم ایجاد کند. در واقع ایشان انسان را موجودی معنوی، تعالی خواه و 
خداجوی می دانند و از این منظر میان افراد و حكومت ها تمایز قائل می شوند. در گفتمان 

ایشان مفهوم مستضعف بسیار به چشم می خورد که در مقابل مستكبر مطرح می شود. 
را وارثان زمین می دانند، تالش  از قرآن که مستضعفین  آیاتی  بر  تأکید  با  امام خمینی 
می کند از مردم محروم که با واژه ی مستضعف به معنای ضعیف نگهداشته شده از سوی 
مستكبران می باشد، حمایت کرده و مستضعفین را در مقابل اسقاط طاغوت ها و مستكبران 
بسیج و متمایل سازد: »)و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه 
و نجعلهم الوارثین( اراده خداوند تعالی بر آن است که با رهبری حكیمانه انبیای عظام 
و وارثان آنان، مستضعفین را از قید حكومت طاغوتی آزاد و سرنوشت آنان را به دست 
این راه  دنبال روحانیون مسؤول،  به  الهی ملت عزیز  امر  این  باید در  بسپارد،  خودشان 
حیاتی را طی کنند« )امام خمینی، 1386، ج2: 87(. ایشان در پیامی رادیویی می افزایند: 
توفیق  و  خودش  امید  به  را  ارض  مستضعفین  که  است  فرموده  وعده  تعالی  »خداوند 
امام قرار دهد. وعده خداوند تعالی نزدیك  خودش بر مستكبرین غلبه دهد و آن ها را 
بر مستكبرین غلبه کنند،  باشیم و مستضعفین  ما شاهدین وعده  امیدوارم که  است. من 
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چنان چه تاکنون غلبه کردند« )امام خمینی، 1386، ج5: 236(. 
و  منطقه ای  عرصه  های  وارد  خمینی  امام  گفتمان  پهلوی،  حكومت  اسقاط  از  پس  اما 
بین المللی شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و روی کار آمدن دولت موقت دو نگرش 
عمده در مورد انقالب ایجاد شد: اولین نگرش مربوط به مهندس بازرگان و دولت موقت 
بود که ایشان انقالب را تمام شده می دانستند و بر انقالب مستقر تأکید می کردند و لذا 
منافع ملی بر مصالح اسالمی در اولویت قرار می گرفت )ازغندی، 1386: 10( و نگرش 
دوم در قالب گفتمان امام قرار می گرفت که انقالب را تمام نشدنی پنداشته و بر انقالب 
مستمر تأکید می کردند. از آنجا که گفتمان امام خمینی به هژمونی دست یافته بود و توان 
هویت سازی باالیی داشت، سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز بر محور صدور انقالب 
پایه گذاری شد و در قانون اساسی نیز از جمله وظایف سیاست خارجی دفاع از حقوق 
همه ی مسلمانان، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستكبرین قلمداد 
شد )قانون اساسی، اصول یكصد و پنجاه و دوم و یكصد و پنجاه و چهار(. امام خمینی 
انقالب ایران را متعلق به ابنای بشریت دانسته و وظیفه ی آن را صدور ارزش های اسالمی 
به همه ی جهان می دانستند )امام خمینی، 1386، ج 10: 227(. این بدان مفهوم بود که 
امام خمینی به عنوان واضع گفتمان و رهبر انقالب اسالمی یكی از بزرگ ترین وظایف 
ماهیتی انقالب اسالمی را بیداری مسلمانان و دعوت ایشان به مبارزه علیه مستكبران عالم 
می دانستند، به همین روی دشمنان و غیریت های گفتمانی به علت هژمون شدن در داخل 
و  تعابیر  امام خمینی  گفتمان  بنابراین،  و  کرده  تغییر  بین الملل  فضای  به  ایران  درون  از 
مفاهیم بیشتری را وارد گفتمان خود کرده و مرز بندی های جدیدی در این گفتمان ترسیم 
شد به صورتی که در برابر گفتمان های رقیب که شامل پان عربیسم و ایدئولوژی های غربی 
بود از مفاهیمی نظیر امت اسالم و امت واحده بهره می جست و تالش می کرد ایدئولوژی 
را  بودند  مسلمان ساخته  که حكومت های  ملی گرایانه ای  و  ناسیونالیستی  گفتمان های  و 
با جایگزینی امت اسالمی به جای ملی گرایی صرف، گفتمان های ناسیونالیستی عربی را 
تضعیف سازد. »اسالم آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، ترک را، فارس را 
همه را با هم متحد کند و یك امت بزرگ به نام امت اسالم در دنیا برقرار کند تا کسانی 
که می خواهند سلطه بر این دولت های اسالمی و مراکز اسالم پیدا بكنند، به واسطه اجتماع 
بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند، نتوانند. نقشه قدرت های بزرگ و وابستگان آن ها 
در کشورهای اسالمی این است که این قشرهای مسلم را که خدای تبارک و تعالی بین 
آن ها اخوت ایجاد کرده است و مومنان را به نام اخوت یاد فرموده است از هم جدا کنند 
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و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند بلكه با هم دشمن 
کنند و این درست بر خالف مسیر اسالم است و مسیر قرآن کریم« )امام خمینی، 1386، 

ج 13: 225(. 
از سوی دیگر گفتمان امام خمینی بزرگ ترین و واضح ترین مرزبندی را با گفتمان های 
و  تخاصم  مهم ترین  و  ایجاد می کند  لیبرالیسم، سرمایه داری و صهیونیسم  از  اعم  غربی 
مرزبندی را با غرب دانسته و از این روی به غرب ستیزی گسترده ای پرداخته و ارزش های 
از  این اجانب است،  از  »...تمام گرفتاری های شرق  غربی را به طور کلی نفی می کنند: 
این غرب است، از این آمریكاست. االن تمام گرفتاری ما از آمریكاست. تمام گرفتاری 
مسلمین از آمریكاست، از این آمریكایی است که صهیونیسم را آن طور تقویت کرده است 
و آن طور دارد تقویت کند و برادران ما را فوج فوج می کشند« )امام خمینی، 1386، ج10: 
76(. ایشان در غالب سخنان شان گفتمان غرب و غرب زدگی را طرد کرده و در مقابل 
اسالم ناب محمدی را برای سعادت بشریت کامل و بدون نقص می دانند: »شما خیال 
نكنید که غرب خبری هست در آنجا خبری نیست ما نمی گوییم که آن ها کارخانجات 
ندارند آن ها درست کردند همه اینها را، اما اساس انسانیت در آنجا نیست اینها هر چه 
درست کردند، یعنی هر چه نه، بسیاری از چیزهایی که درست کرده اند بر ضد انسانیت 
درست کرده اند، این غرب است که دارد اساس اخالق انسانی را از بین می برد، این غرب 
است که دارد شخصیت انسانیت را از بین می برد و ما خیال می کنیم که غرب همه چیز 
باید  انسان  را  »عالم  می افزایند:  ارتباط  همین  در   .)69 1386، ج7:  )امام خمینی،  دارد« 
چیزها،  این طور  و  دارد  کار  طیاره  به  غرب  ندارد.  کاری  انسان  به  غرب  بكند،  درست 
انسان را رو به تباهی دارد می برد. اسالم انسان را محب آدم بار می آورد. به آدم عطوفت 
می دهد. آنجایی هم که اسالم جنگ کرده و اشخاص فاسد را از بین برده، برای عطوفت 
به جامعه است، آن ها مفسد بودند. فاسدها را از بین می بردند برای اینكه این غده سرطانی 
برود از بین، این جامعه درست بار بیاید. همه اش عطوفت است ما که این چند نفر فاسد 
را می گوییم باید بكشند برای اینكه غده سرطانی مفسدند، فاسد می کنند این جامعه را و 
فاسد کردند این جامعه را، حاال که این فاسدها و مفسدها را دارند می کشند، صدای غرب 
اینها دوستان ما هستند، خوب، ما برای  این فاسدها را می کشند،  درآمده است که چرا 

همین می کشیم آن ها را«. )امام خمینی، 1386، ج7: 70(.
بدین ترتیب گفتمان امام خمینی با توان غیریت سازی، مرزبندی مشخص، مفصل بندی 
قابلیت  توانست  مسلمان  مردم  و  ایران  مردم  به  مناسب  پاسخ  آوردن  فراهم  و  مفاهیم 
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دسترسی و اعتبار خود را در مقابل گفتمان های رقیب مضاعف ساخته و در نهایت به 
گفتمان  این  که  معنابخشی  و  هویت سازی  زیرا  یابد  دست  گفتمانی  هژمونی  و  سلطه 
داشت، منطبق با اندیشه  و مفاهیم قابل قبول مسلمانان داخل و خارج از ایران را داشت و 
همین امر زمینه ساز تحریك و احیاء جنبش های اسالمی و به تعبیری بیداری اسالمی در 
کشورهای عربستان، بحرین، پاکستان، مالزی، سودان، الجزایر و سایر ملل اسالمی شود. 

بر اساس آرای الکلو و موف، گفتمان ها با ایجاد و ساخت معانی، به دنبال هویت سازی های 
جدید اجتماعی هستند و از این طریق در پی هژمونی و به دست آوردن قدرت هستند. 
بنا بر تحلیلی که از گفتمان امام خمینی صورت گرفت، ایشان با بهره گیری از خوانش و 
تفسیر شیعی خود از اسالم، مفاهیمی را ساختند که در یك مجموعه ی گفتمانی، معانی 
و هویت تازه ای را پدید آورد و از طریق همین هویت سازی و مرزبندی با گفتمان های 
مقابل، توانستند انقالب اسالمی را رهبری کرده و به نوعی قدرت سیاسی را از آن خود 
سازند. اما نكته ی مهم در اینجاست که علی رغم نظر فوکویی ها که قدرت در گفتمان ها 
غایت و هدف اصلی است، در گفتمان امام خمینی قدرت وسیله ای برای حكومت اهلل و 
اسالم ناب محمدی )ص( است: »رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( مقصدشان این نبود 
که مشرکین مكه را از بین ببرند و یا مشرکین جزیره العرب را از بین ببرند، مقصد این بود 
که دین اسالم را منتشر کنند و حكومت، حكومت قرآن باشد، حكومت اسالم باشد. آن ها 
چون مانع بودند از اینكه این حكومت اسالمی تحقق پیدا بكند منتهی به جنگ می شد ... 
همه برای این معنا بوده است که موانع را از سر این مقصد الهی، مقصد اعلی که دارند 
و آن تحكیم حكومت اسالمی، حكومت اهلل، حكومت قرآن، همه برای این بود... ملت 
بین  از  نبود که فقط محمدرضا برود، رژیم سلطنتی  این نیست و  ایران و ما مقصدمان 
برود، دست اجانب کوتاه بشود، اینها همه مقدمه بود، مقصد اسالم است« )امام خمینی، 

1386، ج7: 44(.

3. بیداري اسالمي در گفتمان امام خمینی
آن چنان که پیش از این نیز گفته شد، گفتمان امام خمینی حوزه ی تخاصم خود را از 
ایران فراتر برده و در مقابل گفتمان های منطقه ای و جهانی به مرزبندی و غیریت سازی 
مبادرت ورزید. ایشان در سخنان فراوانی بر مبارزه با گفتمان های غربی تأکید داشته و 
مستضعفین مسلمان و غیر مسلمان را در سراسر جهان به مبارزه با مستكبرین و طاغوت ها 
تشویق می کنند: »همه ممالك اسالمی و همه مستضعفان جهان در مقابل مستكبران بایستند 
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و مسائل خودشان را اخذ کنند و حق خودشان را بگیرند و باید بدانند که حق گرفتنی 
بیانات این  است واال اعطا نخواهند کرد« )امام خمینی، 1386، ج12: 284(. عبارات و 
چنینی در گفتمان امام خمینی به وفور وجود داشته که ایشان مفهوم مستضعف و مستكبر 
را  مردم  ایران  در  که  آن چنان  و  داده  تعمیم  بین المللی  و  جهانی  مناسبات  تمامی  به  را 
علیه حكومتی که طاغوتی می خواندند، مردم مسلمان و غیرمسلمان را نیز به مبارزه علیه 
مستكبرین و حكومت های قدرتمند مستكبر فرا می خواندند. به عبارتی غیریت سازی در 
اندیشه امام خمینی دارای بار اعتقادی بوده و منبعث از آیات و روایات فراوانی می باشد.
این عامل موجب شده است که گفتمان اسالم ناب امام بتواند مرزهای ملی را در نوردد و 

به فراسوی مرزهای ملی نفوذ نماید.
آن  از  اسالمی  امت  عنوان  به  که  را  جهان  مسلمان  مردم  خمینی  امام  دیگر  سوی  از 
نام می برند، به مبارزه علیه غرب و قدرت های جهان خوار مستكبر فرا می خوانند: »...ما 
مسلمین باید با قدرت اسالم، اسالم را پیش ببریم. باید با قوای کفر به قدرت اسالمی 
مبارزه کنیم و دست تبهكاران را از ممالك خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمه اسالمی 
نداشت که قریب یك  معنا  بودند  پیوسته  به هم  اگر دولت ها و ملت های اسالم  بود و 
میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرت ها باشند. اگر این قدرت، قدرت بزرگ الهی 
منضم بشود به قدرت ایمان و همه با هم برادرانه در راه اسالم قدم بردارند، هیچ قدرتی بر 
آن ها غلبه نخواهد کرد« )امام خمینی، 1386، ج6: 49(. ایشان می کوشیدند میان مسلمانان 
و قدرت های غربی به رهبری آمریكا را با مرزبندی جدیدی به نام قوای اسالم و قوای 
کفر مرزبندی کرده و به رویارویی ملت های مسلمان و غربی هویتی دینی ببخشند و از این 
منظر که مسلمانان برادران دینی یكدیگر هستند می کوشند آنان را به اتحاد علیه قدرت های 
باطل تشویق سازند. امام خمینی مسائل پیش آمده و ظلم هایی که برای مسلمین به وجود 
آمده را نتیجه ی غفلت مسلمانان از اصول اسالمی دانسته و در پی بیداری مسلمانان برای 
مبارزه با کفار و غرب است: »در یك همچو زمانی که سیاست های ابر قدرت ها بلعیدن 
همه جاست مسلمین باید بیدار بشوند، ملت ها، دولت ها را من از اکثرشان مأیوس هستم 
لكن ملت ها باید بیدار بشوند و همه تحت لوای اسالم و تحت سیطره قرآن باشند« )امام 
خمینی، 1386، ج6: 218(. آن چنان که گفته شد و در این عبارت به وضوح قابل مشاهده 
مقابل  در  که  محمدی  ناب  اسالم  البته  و  است  اسالم  امام  گفتمان  مرکزی  دال  است، 
تعابیری چون اسالم آمریكایی که به معنای غفلت و خواب زدگی مسلمانان نسبت به ظلم 

قدرت های مستكبر منطقه ای و جهانی است.
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امام خمینی در برابر گفتمان  پان عربیسم و ملی گرایی عربی که مسأله ی فلسطین و مبارزه 
با صهیونیسم را چالشی عربی جلوه می دادند، مسأله ی فلسطین را مربوط به امت اسالمی 
و همه ی مسلمین می دانستند: »امروز قبله اول مسلمین، به دست اسرائیل این غده سرطانی 
خاورمیانه افتاده است، امروز برادران فلسطینی و لبنانی عزیز ما را با تمام قدرت می کوبد 
و به خاک و خون می کشد، امروز اسرائیل با تمام وسایل شیطانی تفرقه افكنی می کند، بر 
هر مسلمانی الزم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند. امروز کشورهای آفریقایی 
مسلمان ما، زیر یوغ آمریكا و سایر اجانب و سرسپردگان آنان دست و پا می زنند« )امام 

خمینی، 1386، ج9: 225(.
بنابراین، بیداری اسالمی در گفتمان امام خمینی نقش بزرگ و غیرقابل انكاری داشته و 
از این منظر، حكومت اسالمی و برافراشته شدن پرچم اسالم در سراسر ممالك اسالمی 
زمانی اتفاق می افتد که مسلمانان به ارزش ها و اصول اسالم ناب محمدی باور داشته و 
تنها راه سعادت خویش را در پرتو اتكال به خدا و بازگشت به اسالم اصیل بدانند و در 
این مسیر باید علیه زورگویان و ابرقدرت های مستكبر جهان به قیام و مبارزه دست بزنند.

3-1. منازعه ی قدرت در بیداری اسالمی
امام خمینی با ارائه ی گفتمانی جدید که بر اساس خوانش نوینی از اسالم بود، مقصد 
ایجاد حكومتی  و  اسالم  دین  انتشار  در  را  مسلمین  سایر  و  ایران  ملت  مبارزات  نهایی 
جهانی زیر بیرق و پرچم اسالم ناب محمدی )ص( می دانستند)سعید بابی، 1379: 109(. 
از نظر ایشان هدف رسول گرامی اسالم نیز برپایی حكومت اسالمی و نشر اسالم بوده 
و در مقابل دشمنان اسالم نیز در این مسیر موانع متعدد قرار داده و در احقاق این هدف 
متعالی و الهی عناد ورزی های فراوانی می کنند. بر همین اساس صحنه ی منازعه ی گفتمان 

امام خمینی با گفتمان های دیگر به تصویر کشیده شده و مشخص می شود. 
3-2. کنشگر و کنش پذیر بیداری اسالمی

ایجادکننده ی  و  نقش ها  آمران  و  کنشگران  عنوان  به  حكومت ها  و  سیاسی  رهبران 
واضع  و  رهبر  عنوان  به  نیز  خمینی  امام  که  می شوند  قلمداد  سوژه ها  برای  موقعیت ها 
ایجاد  و  دستورات  به  می توان  راستا  این  در  می شوند.  تلقی  کنشگر  مثابه ی  به  گفتمانی 
وظایف و موقعیت هایی که ایشان برای دولت ها و مردم مسلمان نقاط دیگر دارند اشاره 
نمود: »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید! بپا خیزید و در زیر پرچم 
توحید و در سایه تعلیمات اسالم، مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرتان را از ممالك 
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خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و مجد اسالم را اعاده کنید و دست از اختالفات و 
هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالم تكیه زنید و با 
غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید...« )امام خمینی، 1386، 

ج13: 80(. 
گفتمان  کردن  بین المللی  و  منطقه ای  با  اسالمی،  بیداری  کنشگر  عنوان  به  امام خمینی 
به ویژه جهان اسالم تعمیم  دنیا و  به همه ی  مبارزه ی مستضعفان و مستكبران را  خود، 
داده و عامالن اجتماعی و سوژه های بیشتری را مورد خطاب قرار می دهند و آن چنان که 
توانستند مردم فقیر بی ارزش در گفتمان پهلوی را به مستضعفان و کوخ نشینان باارزش 
تبدیل کنند، مسلمین مظلوم را نیز مورد خطاب قرار داده و با دلسوزی نسبت به آنان، 
بر مستكبران آدم خوار  به دست می دهند: »هان ای مستضعفان جهان!  شرایط سوژگی را 
بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر 

است« )امام خمینی، 1386، ج15: 211(.
می دارند  تأکید  آن  با  مبارزه  بر  خمینی  امام  که  غیریت هایی  و  مستكبرین  جمله  از 
رژیم  این  با  مبارزه  مورد  در  انقالب  بنیان گذار  که  است  صهیونیستی  رژیم  موجودیت 
دولت ها و مسلمانان را مورد خطاب قرار داده و برای آن ها نقش و موقعیتی جدید تعیین 
می کنند: »بر مسلمین و بر دولت های اسالمی است که باهم متحد بشوند و این جرثومه 
که  ندهند  اجازه  می کنند،  را  آن ها  پشتیبانی  که  کسانی  و  برکنند  بیخ  و  بن  از  را  فساد 
پشتیبانی کنند. من از خدای تبارک و تعالی قدرت اسالم و عظمت اسالم و مسلمین را و 

وحدت کلمه آن ها را خواستارم« )امام خمینی، 1386، ج6: 150(. 
در جایی دیگر به جهت عملیاتی شدن ایده خود مبنی بر اتحاد حامیان گفتمان اسالم، 
آنان  به  اتحاد مسلمین را  دولت های مسلمان را خطاب قرار داده و مسأله ی وحدت و 
گوشزد می کنند: »این شما سران دولت ها هستید که باید این فكر اسالمی را تعقیب کنید و 
دست از دشمنی و مخالفت با برادران خود بردارید« )امام خمینی، 1386، ج6: 122(. در 
همین باره می گویند: »دولت های اسالمی باید به منزله یك دولت باشند کانّه یك جامعه 
هستند، یك پرچم دارند، یك کتاب دارند، یك پیغمبر دارند، اینها همیشه باید با هم متحد 
بشود  آمال حاصل  این  چنان چه  اگر  و  باشند  داشته  همه جانبه  هم عالقه های  با  باشند، 
که بین دولت های اسالمی از همه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشكالت 
خودشان غلبه کنند و قدرتی بزرگتر از قدرت های دیگر در مقابل سایر قدرت ها باشند 

)امام خمینی، 1386، ج6: 126(.
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دولت های  بحرین  و  پاکستان  کشورهای  نمایندگان  با حضور  بیاناتی  در  خمینی  امام 
مسلمان را خطاب قرار داده و می گویند: »... اینها نقشه هایی بوده است که اینها درست 
کردند و کشیدند و اینها را مقابل هم قرار دادند و نمی دانم چه وقت شود که مسلمین بیدار 
بشوند. چه وقت ممكن است که دولت های ما، ملت های اسالمی چه وقت می خواهند 
باید  نمی فهمند،  اگر  نمی کنند؟  یا می فهمند و  نمی فهمند؟  آیا  کنند.  باز  را  چشم هایشان 
توجه کنند به مسائل که ببینند بدبختی مسلمین از کجا شروع می شود و چه هست آن 
دردی که مسلمین را این طور کرده که خزائن آن ها را می برند و خودشان روی خزائن 

خودشان گرسنگی می خورند« )امام خمینی،1386، ج6: 225(.
جمالت فوق نشان می دهد امام خمینی به عنوان کنشگر بیداری اسالمی، چگونه دست به 
سوژگی و ایجاد موقعیت برای دولت های مسلمان و مردم مسلمان جهان مبادرت می ورزیدند.
تبدیل  سوژه  به  و  می شود  فراخوانده  گفتمان ها  سوی  از  فرد  موف،  و  الکلو  نظر  از 
می شود. سوژ ه ها به منزله ی »موقعیت سوژه« درون ساختار گفتمانی محسوب می شوند 
افراد تعیین می کند تا آن ها را به مثابه ی سوژه  و گفتمان  همواره موقعیت هایی را برای 
اشغال کنند )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 79(. این موقعیت ها با تبدیل فرد به سوژه، وی 
را به انتظارات و تكلیفی تعریف شده مكلف می سازد. به بیانی دیگر، در شرایط حضور 
هژمونیك گفتمان ها، انسان ها در نقش ها و موقعیت هایی قرار می گیرند که گفتمان برای 
آن ها فراهم می آورد. در چارچوب گفتمانی نهادهایی نظیر سپاه پاسداران، بسیج، جهاد 
سازندگی، کمیته های انقالب اسالمی، بنیاد شهید و... به وجود آمده و موقعیت های مطابق 
بیداری  بحث  در  اما  می آوردند.  پدید  مردم  و  سوژه ها  برای  را  خمینی  امام  گفتمان  با 
اسالمی و مسأله ی مبارزه ی مسلمانان جهان با قدرت های زورگو، دولت های مسلمان و 
همه ی مردم مسلمان که به عنوان امت اسالمی از ایشان یاد می شود به عنوان کنش پذیران 
و سوژه های گفتمانی در نظر گرفته شدند و امام خمینی در پی تعیین موقعیت و نقش 
برای آنان بوده است: »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید! بپا خیزید و 
در زیر پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسالم، مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرتان 
را از ممالك خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و مجد اسالم را اعاده کنید و دست از 
اختالفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالم 
تكیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید...« )امام 

خمینی، 1386، ج13: 80(.
از مهم ترین موقعیت ها و ساختارهایی که امام خمینی در چارچوب متحد ساختن و نقش 
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دادن به مسلمانان جهان به وجود آوردند، مراسم برائت از مشرکین است که توسط حجاج 
ایرانی در صحرای عرفات انجام می شود و از این روی موقعیتی جدید برای سوژه ها به 

وجود آمد)امام خمینی، 1386، ج18: 87(. 
بیداری اسالمی تالش می کنند موقعیت های جدیدی در  امام خمینی به عنوان کنشگر 
چارچوب هژمونی گفتمانی نسبت به سوژه ها که همان مردم مسلمان و دولت ها هستند 
ایجاد نماید و به همین روی دو نماد و روز را به عنوان روزهای مبارزه ی منسجم مسلمانان 
جهان علیه استكبار جهانی به وجود می کنند که روز برائت از مشرکین در عرفات و روز 
قدس به عنوان سمبل های مبارزاتی شكل گرفت و البته با استقبال مردم مسلمان سراسر 
جهان مواجه شد و از این منظر می توان گفت گفتمان امام خمینی توانست به استیال و 
یابد: »فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یك فریاد  هژمونی گفتمانی دست 
سیاسی - عبادی است که رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به آن امر فرمود. حال باید به 
آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریكا و اسرائیل و شوروی را خالف اسالم می داند 
گفت تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خالف مراسم حج است؟ آیا 
تو و امثال تو آخوند آمریكایی فعل رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و امر خداوند را 
تخطئه می کنید و تأسی به آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق تعالی را بر خالف می دانید و 
مراسم حج را از برائت از کفار تنزیه می کنید و اوامر خدا و رسول را برای منافع دنیایی 
خود به طاق نسیان می سپارید و برائت و نفرین را نسبت به دشمنان اسالم و محاربان با 
مسلمانان و ستمگران بر مسلمین کفر می دانید؟« )امام خمینی، 1386، ج18: 87(. آن چنان 
که در این عبارات نیز مشاهده می شود، امام خمینی با بهره گیری از اعمال و سیره ی رسول 
اسالم تالش می کنند اسالم اصیل و ناب محمدی را در همه ی شئون سیاسی و عبادی 
مسلمین به کار گرفته و موقعیت سوژه ها را بر اساس گفتمان دینی اصیل نضج دهند. 
افزون بر این برائت از مشرکین با روزآمد شدن سیاسی و مرزبندی جدیدی که با کفار 
و دشمنان معاصر دین اسالم و کشورهای اسالمی یعنی آمریكا و اسرائیل و شوروی به 
وجود می آورد، بیداری اسالمی را معنا می کند که مسلمانان تا به حال از چه چیزی غافل 

بودند و در مقابل چه ظالمان و مستكبرانی وظیفه ی مبارزه و تقابل دارند.
آزادی  می کنند  »روز قدس« تالش  نام  به  ماه رمضان  آخرین جمعه ی  تعیین  با  ایشان 
فلسطین را تبدیل به مسأله ای اسالمی کرده و یكی از مؤلفه های بیداری مسلمین را در 
تالش برای آزادی قدس و اراضی اشغالی از سوی مسلمانان جهان می شمرند: »روز قدس 
فقط روز فلسطین نیست، روز اسالم است، روز حكومت اسالمی است، روزی است که 
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باید جمهوری اسالمی در سراسر کشورها، بیرق آن برافراشته شود، روزی است که باید 
به ابرقدرت ها فهماند که دیگر آن ها نمی توانند در ممالك اسالمی پیشروی کنند« )امام 

خمینی،، 1386، ج8: 233(.
از جمله مهم ترین محورها و چالش هایی که از منظر امام نشان گر غفلت مسلمانان جهان 
قرار دادن ملت های عرب و  با مخاطب  ایشان  آزادی فلسطین است.  می باشد، مسأله ی 
مورد انتقاد قرار دادن دولت های عربی، بیداری اسالمی و به پا خاستن امت اسالمی را 
رمز پیروزی مسلمین می دانند: »شماها منتظر این نباشید که دولت های شما برای شما کار 
بكنند. من دولت های عربی را بیش از پانزده سال است که نصیحت کردم که با هم متحد 
بشوند و قدس را نجات بدهند و هیچ ابداً در آن ها اثر نكرد برای اینكه در فكر این مسائل 
را  اگر بخواهید قدس  پیروز بشوید،  به مشكالت خودتان  اگر بخواهید  ... شما  نیستند 
نجات بدهید، اگر بخواهید فلسطین را نجات بدهید، اگر بخواهید مصر را نجات بدهید 
و سایر ممالك عربی را نجات بدهید از دست این عمال، از دست اجانب، ملت ها باید 
قیام بكنند، باید ملت ها این کار را انجام بدهند، ننشینند که دولت ها بر این مسائل وارد 
بشوند، آن ها روی مسائلی که برای خودشان صرفه دارد عمل می کنند. ملت ها باید قیام 
کنند و ملت ها باید رمز را بفهمند که رمز پیروزی این است که شهادت را آرزو بكنند و به 
حیات، حیات مادی، دنیایی، حیوانی ارزش قائل نباشند« )امام خمینی،ج 5،263:1386(. 
در واقع امام با طرح اسالمی بودن مسأله ی فلسطین و انتقاداتی که علیه دولت های اسالمی 
مطرح می کنند، سوژه ها را به مبارزه در دو جنبه وا داشته و موقعیت های جدیدی برای 
مردم مسلمان جهان ایجاد کردند. این بدان معناست که امام خمینی بیداری را در دو بعد 
مبارزه با رژیم های ظالم و فاسد عربی اسالمی و نیز ابرقدرت های غربی به سردمداری 
آمریكا تعریف می کنند و سوژه ها را با تمسك به ارزش های اسالم اصیلی که خود تفسیر 

می نمایند، به تقابل علیه این دو جبهه ی استكبار دعوت می کنند.
را  بیداری مردم مسلمان  و  اسالمی  اتحاد  به  نیاز  امام خمینی در طول حیات خویش 
ضروری تلقی کرده و به همین جهت از هر موقعیتی برای سوژه سازی بهره می بردند که 
هفته ی وحدت نیز از جمله ی موقعیت سازی ها می باشد. ایشان می کوشید با حاکم ساختن 
گفتمان اسالم ناب، راه را برای رهایی از گفتمان های رقیب و بی اعتباری آن ها باز نماید. 
هژمون سازی گفتمان اسالم ناب به نظر می رسد در طول حیات امام و بعد فوت ایشان، 
توانسته است به راه خود ادامه دهد و زمینه را برای شكل گیری نظام های مبتنی بر اسالم 

فراهم نماید.
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نتیجه گیری
 در مقاله ی حاضر تالش بر آن بود تا کنشگر و کنش پذیران بیداری اسالمی در گفتمان 
گفتمان الکلو و موف  تحلیل  از  بهره گیری  با  به همین روی  و  تبیین شود  امام خمینی 
از هر  بود پیش  بر همین اساس الزم  قرار گرفت.  گفتمان هدف مورد مطالعه و مداقه 
سخنی پیشینه  و ادبیات بحث مورد توجه قرار گیرد و پس از آن روش مطالعاتی تبیین 
گردد. در این چارچوب پس از ارائه ی تخلیصی از مفهوم بیداری اسالمی، چیستی و ابعاد 
مختلف گفتمان امام خمینی واکاوی شد و هویت  سازه ها، عناصر، مفصل بندی، زنجیره ی 
دال های  مرکزی،  دال  غیریت ها،  و  دیگرسازی ها  سمبل سازی ها،  و  بازیگران  هم ارزی، 
شناور و به طور کلی صورت گفتمانی امام خمینی مطالعه و بررسی گردید. این بررسی ها 
امام  بود.  خمینی  امام  گفتمانی  منظر  از  اسالمی  بیداری  مسأله ی  تحلیل  برای  مقدمه ای 
خمینی بیداری اسالمی و مبارزه ی مسلمانان با ستمگران و مستكبران را یك امر محتوم، 
مسلم، قطعی و ضروری دانسته و با پرداختن به مسائلی چون آزادی قدس شریف، نابودی 
صهیونیسم، خارج شدن از چنگال استعمار، استكبار و تحجر بر ضرورت وحدت امت 
اسالمی و ایجاد صف مبارزه علیه طاغوت های شرق و غرب به ویژه اسرائیل و آمریكا 
چون  نوینی  هویت سازی های  و  سمبل سازی ها  طریق  از  توانستند  ایشان  داشتند.  تأکید 
روز قدس، هفته ی وحدت، برائت از مشرکین و... مسائلی نظیر آزادی فلسطین که پیش 
از آن مسأله ای عربی تلقی می شد، را به چالش همه ی مسلمانان جهان تبدیل سازند و 
بنیان گذار بیداری اسالمی نوین باشند. در این ارتباط امام خمینی به عنوان کنشگر بیداری 
را  اسالمی  مختلف  و جمعیت های  سازمان ها  دولت ها،  جهان،  مسلمانان  آحاد  اسالمی، 
مخاطب گفتمان خود دانسته و برای همه ی آنان تولید نقش کرده و در نهایت امت اسالم 

را کنش پذیر بیداری اسالمی تلقی نمودند.
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یادداشت ها
1. discourse analysis
2. Laclau and Mouffe
3. discourse 
4. Nodal point
5. Floating signifier 
6. Hegemony
7. availability 
8. credibility
9. Equivalence and difference 
10. Antagonism
11. subjectivity
12. Social agency closure
13. Political subjectvity
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